
 הערות הבוחן
__________________________________________________________________________ 

 
   אינו רשאי להשתתף באירוע נהיגה ספורטיבית \רשאי להשתתף ________________ :כלי תחרותי מספר

 
 חתימה ____________ מספר רישיון ___________________ שם הבוחן

___________________  

 

           

         ,               

                      

State of Israel

Ministry of Science, Culture & Sport

Sport Driving Authority

 
 _________קטגוריה   _____ מתחרה' מס  __________ רישוי' מס    אופנוע תטופס בדיק

 

 כלי תחרותינהיגה רישיון .מס .פ.ח/ זהות  .ת שם משפחה שם פרטי

    

 מספר שלדה מודל דגם יצרן

    

 מספר מנוע סוג מנוע נפח מנוע תאריך בדיקה

    

                                      : הערות –שלמות ותקינות .לפי דרישות התקנון -מגן לרוכבציוד 

 
 שימוש לא בזמן מרוץ סמן שימוש בזמן מרוץ סמן

רשאי לנוע בקטעי קישור ויחולו עליו ועל הנוהג בו הוראות פקודת התעבורה  
נהיגה נדרש לפי פקודת שיון יר. שיון רכבילמעט ההוראות שעניין ר,והתקנות לפיה
 __________________התעבורה הוא

כלי תחרותי זה רשאי לנוע במסלול  
  מירוץ סגור בלבד

  
 

 הערות  פריט הבדיקה הערות  פריט הבדיקה

   (עיגון /שלמות)ידיים  מגני   מדבקת זיהוי \ שילדה כללי

( מסבים)מערכת היגוי 
 קושי/חופש

  
 תקיבוע  ושלמו -ידיות רוכב

  

, דיסק, צינור בלם -בלם קדמי 
 רפידות

/ שלמות / נזילות  –רדיאטור   
 איטום מכסה 

  

 חופשים/נזילות, בולמים קדמיים
+ דלק ' בדיקת תקינות מע  

 צינורות ניקוז מאייד
  

   שמן/בדיקת נזילות דלק   מסבי גלגל קדמי

     בדיקה ויזואלית         
        שלמות מכלול הגלגל )

 (ואחורי קדמי

  
 מיכל איסוף שמן ודלק 

 למרוצי אספלט

  

, דיסק, צינור בלם -בלם אחורי 
 רפידות

 ברז דלק   ,נשם/מכסה דלק  
 מצבים  3/     2סוג  

  

   כסא/תקינות חיבורי מושב   קיבוע, בולם אחורי

   עיגון, נזילות -מיכל דלק   מסבי גלגל אחורי

 אין הפרעות צידוד -מתג ראשי

 (למעט מוטוקרוס)כידון  
 

  
מצבר    +מערכת חשמל    

 ( עיגון /שלמות)

  

 מתג מדומם חרום        
חופשים  –זרוע אחורית   

 .במסבים
  

ידית מצמד + ידית בלם קדמי  
 שלמות

מערכת פליטה מושלמת   
 סיומת /כולל מכסה

  

 לכידון( פד)כרית 
 מיקום/צבע/גודל: מספר מתחרה  

 
  

 מגני שרשרת/הנעהשרשרת 
 קדמי

  
 מצלמה  / ניווט –אביזרים 

  

 אחורי מובילי שרשרת
תוספת  בדיקה לאופנוע   

  המורשה לקטעי קישור

  

   ,צופר   (עיגון , תקינות, שלמות)כנפיים 

 -רגליות בלם אחורי והילוכים 
 עיגון

  
 אור בלם+ אורות

  

             -(תומך )רגלית צד    שלמות, עיגון –רגליות רוכב 

 עיגון /  לפי התקנון
  

מצמד  /בלם  /גז  -כבלים
 (עיגון / שלמות /חופש)

  תושבת מספר אחורי  
 תקינות לוחיות רישוי

  

      

             

                   
 תקין 

 לא תקין 
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